
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
 4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วย
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย ุ250 คน 35,000     หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด

 เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีครัง้ที ่2/2561(เปลี่ยนชื่อโครงการให้มีความชัดเจน)
2 วันครอบครัว วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา วันส าคัญของชาติ วันส าคัญต่างๆ 85,030     หมู่ 1-10 กองการศึกษา

วันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่ ตามประเพณีท้องถิ่นและประเพณีไทย ศาสนาและ
แห่งชาติ เป็นต้น วัฒนธรรม
วันส าคัญต่างๆตามประเพณีท้องถิ่นและ ข้อบญัญัติ
ประเพณีไทย

โอนลดครัง้ที่1/2561 14970
3 ส่งเสริมการจดักจิกรรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการจดักจิกรรมคุณธรรม 50,000 หมู่ 1-10 กองการศึกษา

ให้กบัเด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบล จริยธรรม ศาสนาและ
ข้อบญัญัติ วัฒนธรรม

4 โครงการกฬีาสีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3,000       ศพด. กองการศึกษา
ศาสนาและ

ข้อบญัญัติ วัฒนธรรม
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่งบประมาณรายละเอียดของกิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
4.2    แผนงานการศึกษา

หน่วย
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมเด็กให้มีโลกทัศน์ทีกว้าง 4,570 หมู่ 1-10 กองการศึกษาฯ
ข้อบญัญัติ

โอนลดครัง้ที ่2/2561จ านวน  10430บาท
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
4.3  แผนงานสาธารณสุข

หน่วย
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒัาศักยภาพและการฝึกอบรมผู้ โครงการฝึกอบรม 0 ผู้เขา้ร่วมอบรม ส านักงานปลัด
ปฏิบัติการแพทยฉ์กุเฉนิ อบต.ท่าจะหลุง โอนลดครัง้ที ่2/2561จ านวน 50,000บาท ข้อบญัญัติ

2 ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกนั 100,000 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
และโรคระบาดต่างๆ โรคไขเ้ลือดออก

ข้อบญัญัติ
3 ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกนัโรคพษิสนัขบ้า จดัหาเวชภัณฑ์ 60,000 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด

ข้อบญัญัติ
4 อดุหนุนโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขเพือ่อดุหนุนโครงการพระราชด าริ 200,000 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด

ด้านสาะรณสุข ข้อบญัญัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ครัง้ที ่1/2561 โอนงบประมาณครัง้ที ่2/2561

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค ค่าตอบแทนในการส ารวจขอ้มูล 25,400 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
พษิสุนัขบ้าฯ จ านวนสัตว์และค่าด าเนินการฉดัวัคชีน

ปูองกนัควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ข้อบญัญัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ครัง้ที ่1/2561 โอนงบประมาณครัง้ที ่2/2561 14
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2560

พ้ืนที่
พ.ศ. 2560

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วย
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยส าหรับ ปีละไม่น้อยกว่า 1 หลัง 60,000 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
คนพกิาร ผู้สูงอายแุละผู้ทีอ่ยู่ในระยะจ าเป็น
ต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

2 จดัซ้ือผ้าห่มกนัหนาวให้กบัผู้สูงอายแุละผู้ด้อย เพือ่บรรเทาอากาศหนาว 0 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
โอกาสทางสังคม ขอ้บัญญัติ

โอนลดครัง้ที ่2/2561 จ านวน 13,000  บาท
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
4.6  แผนงานงบกลาง

หน่วย
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาด้านสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ 150,000 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
อนามัย และสาธารณสุข สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ข้อบญัญัติ

2 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ จ านวน 650  คน 5,224,800 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุ ข้อบญัญัติ

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ จ านวน  115  คน 1,209,600 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด
ผู้พกิาร

ข้อบญัญัติ
4 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ ประมาณปีละ 10  คน 24,000 หมู่ 1-10 ส านักงานปลัด

ผู้ปุวยเอดส์
ข้อบญัญัติ
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 เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีครัง้ที ่2/2561(เปลี่ยนชื่อโครงการให้มีความชัดเจน)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

พ้ืนที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนที่

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมล าดับ










